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JAK WSPOMÓC  
PRACĘ TARCZYCY? 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Witamy na pierwszym w tym roku spotkaniu w Klubie Zdrowia! Cieszymy 

się, że już trzy lata jesteście Państwo z nami. Mamy nadzieję, że spotkania te 

są inspiracją do zmiany stylu życia, a przez to do poprawy zdrowia i jakości 

życia . Podczas dzisiejszego spotkania chcemy rozmawiać o tarczycy. Jest 

to niewielki gruczoł znajdujący się na szyi, który odpowiada za wiele 

procesów w naszym organizmie (głównie metaboliczne). Problemy  

z tarczycą dotykają dziś coraz większą grupę osób przez co stają się jednym  

z powszechnych zaburzeń zdrowotnych. Skutki tych zaburzeń mają wpływ 

na cały organizm, dlatego nie wolno ich lekceważyć. Na temat postępowania 

z chorą tarczycą wiele się mówi i często są to bardzo odmienne opinie.  

W usystematyzowaniu wiedzy i rozwianiu wątpliwości w tym temacie 

pomoże nam dziś nasz gość mgr Beata Śleszyńska - specjalista promocji 

zdrowia i wspomagania rozwoju człowieka, doradca dietetyczny. Pani Beata 

jest autorką korespondencyjnego kursu pt. „Wiem co jem” składającego się  

z dziesięciu lekcji na temat zdrowego stylu życia i odżywiania.  

Kurs bezpłatnie rozpowszechniany jest przez Korespondencyjną Szkołę 

Lepszego Życia (www.zdrowie-rodzina.pl), która oferuje wiele innych 

ciekawych kursów o tematyce zdrowotnej. 

 

Coś dla ciała… 
 
Jak to często u nas bywa po wykładzie zapraszamy na degustację smacznych 

i zdrowych potraw wegetariańskich, których spożywanie jest rozsądnym 

wyborem jeśli chcemy zachować zdrowie. Jak zwykle zachęcamy do 

przygotowania ich w Państwa domach!  

 

http://www.zdrowie-rodzina.pl/


 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

Szejk z bananów i kiwi 
Składniki: 

2 obrane owoce kiwi, 1 banan, 2 szkl. mleka (tradycyjne lub roślinne,  
np. kokosowe).  

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki zblendować. 

Kiwi to owoc o działaniu wzmacniającym nasz organizm gdyż jest doskonałym 
źródłem witaminy C - w 100 g znajduje się aż 93 mg tej witaminy. Tym samym 
jedno kiwi (waży średnio 95 g) pokrywa 100 % dziennego zapotrzebowania na 
kwas askorbinowy!  Jest to więcej niżw cytrynie (53 mg/100 g) czy pomarańczy 
(50 mg/100 g). Kiwi jest także skarbnicą potasu - w 100 g znajduje się aż 312 mg 
tego obniżającego ciśnienie pierwiastka. Jak przekonują naukowcy z  Massey 
University w Nowej Zelandii kiwi zawiera enzym, który ułatwia trawienie białek  
i zmniejsza uczucie przejedzenia i dyskomfortu po posiłku. 

 

Pasta ze słonecznika i sezamu 

Składniki: 

½ szkl. ziaren słonecznika, 2 łyżki sezamu, sól, słodka papryka, imbir, 
woda.  

Wykonanie: 

1. Słonecznik i sezam lekko podprażyć na suchej patelni. 

2. Zmielić na jednolitą masę dodając przyprawy i w razie potrzeby 

wodę. 

Pestki słonecznika to dobre źródło białka roślinnego oraz tłuszczu  - kwas linolowy, 
oleinowy. Są to tłuszcze z grupy NNKT,  które zmniejszają  ryzyko rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych i obniżają stężenie cholesterolu we krwi. Pestki słonecznika 
stanowią również skarbnicę antyoksydantów, przede wszystkim witaminę E i A, 
błonnika, witamin - wszystkich z grupy B i składników mineralnych: cynku, żelaza, 
magnezu, fosforu, wapnia oraz potasu. Duża zawartość potasu  a niewielka sodu 
powoduje, że regularne spożywanie słonecznika odgrywa dużą rolę w obniżaniu 
ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki zawartości witaminy E, chronią także przed 
powstawaniem zakrzepów oraz ze względu na zawartość cynku nadają skórze, 
włosom i paznokciom piękny wygląd. 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/witamina-c-nie-tylko-na-przeziebienie-wlasciwosci-i-zastosowanie-witam_37271.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/potas-objawy-niedoboru-najlepsze-zrodla-w-zywnosci_35476.html


 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

Masło kokosowo – lniane 

Składniki: 

1 szkl. oleju kokosowego, 1 duża drobno pokrojona cebula, 1 łyżeczka soli,  
½ szkl. oleju lnianego, 10 przeciśniętych przez paskę ząbków czosnku. 

Wykonanie: 

1. Cebulkę usmażyć na 1/3 ilości oleju kokosowego.  

2. Schłodzić cebulkę do temperatury pokojowej i połączyć z resztą oleju 

kokosowego, olejem lnianym, czosnkiem i solą. 

3. Przelać do szczelnie zamkniętego pojemnika i umieścić w lodówce. 

4. Odwracać pojemnik do góry dnem co 10 minut, aby cebula nie 

opadła na dno. 

To masło jest świetną alternatywą dla magaryny nasyconej tłuszczami trans. 
Kokos zawiera średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które nie są magazynowane 
przez organizm, tylko spalane, a to oznacza, że poprawiają metabolizm. Korzyści 
zdrowotnych ze spożywania oleju kokosowego jest wiele – wspomaga trawienie, 
usprawnia wchłanianie składników odżywczych, wzmacnia odporność, zmniejsza 
stany zapalne. Polecamy lekturę książki „Stosujemy olej kokosowy”, która jest 
dostępna w naszej Klubowej bibliotece. 

 
Ciasteczka sezamowo - kokosowe 

Składniki: 

1 szkl. wiórków kokosowych, ½ szkl. miodu, ½ szkl. masła orzechowego, 
½ szkl. nasion sezamu, szczypta soli, ½ szkl. mąki kokosowej.  

Wykonanie: 

1. Nagrzać piekarnik do 180 C, blachę posmarować olejem kokosowym. 

2. W misce wymieszać wszystkie składniki dodając na końcu mąkę 

kokosową. Masa będzie lepka. 

3. Łyżką nakładać masę na przygotowaną blachę. Piec 15 minut lub  

do zarumienienia. 

Sezam jest jednym z najbogatszych źródeł fitosteroli. Są to roślinne sterole, które 
obniżają poziom złego cholesterolu, zapobiegając tym samym rozwojowi zmian 
miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Sezam to także roślinne źródło 
dobrze przyswajalnego wapnia.  

http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/lecznicze/fitosterole-wlasciwosci-lecznicze-i-zrodla-wystepowania_43832.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/miazdzyca-objawy-skutki-profilaktyka-i-leczenie-arteriosklerozy_33607.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/miazdzyca-objawy-skutki-profilaktyka-i-leczenie-arteriosklerozy_33607.html
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia 

środy godz. 15:00 – 17:00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

Proroctwa w Biblii - Studium Księgi Daniela 

piątki godz. 18.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

Nabożeństwa 

soboty godz. 10.00 

 

 
 

 

KLUB ZDROWIA W LUTYM 

 

„Pasożyty są wśród nas” 

prelegent – lek. med. Marcin Sowiński 
 

12.02 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


